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KẾ HOAC̣H                                                                                                                 

Thực hiện công tác bồi thường nhà nước  

trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2023 
 

 

Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) 

năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; trên cơ sở hướng dẫn triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2023 tại 

Công văn số 5178/BTP-BTNN ngày 23/12/2022 của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú 

Yên năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm xác định cụ thể nội dung, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ của công 

tác bồi thường nhà nước theo quy định của Luật TNBTCNN trên địa bàn tỉnh, 

bảo đảm sự thống nhất và hiệu quả. Góp phần phát huy tính chủ động, trách 

nhiệm xử lý nhiệm vụ được phân công; nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, 

trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và phòng ngừa phát sinh sai phạm 

trong khi thi hành công vụ. 

2. Yêu cầu 

- Việc triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước phải đảm bảo 

đúng quy định pháp luật. 

- Phát huy sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong 

thực hiện công tác bồi thường nhà nước nói chung, đặc biệt là trong thực hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường; giải quyết kịp thời các vướng 

mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm thường xuyên và hiệu quả. 

II. NÔỊ DUNG 

1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật TNBTCNN 

cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tại địa phương. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành 

phố và cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2. Tổ chức thực hiện sơ kết 05 năm thi hành Luật TNBTCNN theo 

Quyết định số 1983/QĐ-BTP ngày 07/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 
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- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành 

phố và cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II/2023. 

3. Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường 

nhà nước  

Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường 

nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường 

nhà nước. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành 

phố và cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023. 

4. Xác định cơ quan giải quyết bồi thường 

4.1. Xác định cơ quan giải quyết bồi thường theo quy định tại điểm a và 

điểm b khoản 1 Điều 40 của Luật TNBTCNN  

Xác định cơ quan giải quyết bồi thường đối với các trường hợp: Không có 

sự thống nhất về cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp có nhiều người 

thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan trong phạm vi quản lý của địa phương mình 

cùng gây thiệt hại; Cơ quan nhà nước ở địa phương bị giải thể theo quyết định của 

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh xác định. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành 

phố và cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Khi phát sinh yêu cầu xác định. 

4.2. Xác định cơ quan giải quyết bồi thường theo quy định tại khoản 4 

Điều 41 của Luật TNBTCNN năm 2017 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh xác định. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành 

phố và cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Khi phát sinh yêu cầu xác định. 

5. Tham gia xác minh thiệt hại, thương lượng việc bồi thường đối với 

các vụ việc yêu cầu bồi thường theo quy định của Luật TNBTCNN  

- Cơ quan chủ trì: Cơ quan giải quyết bồi thường. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính và cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Theo đề nghị của cơ quan giải quyết bồi thường. 

6. Hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi, đôn đốc công tác bồi thường nhà 

nước; hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành 

phố. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 
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7. Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 

thực hiện nghiêm các quy định về phối hợp thực hiện quản lý nhà nước, 

nhất là quy định về gửi các văn bản trong quá trình giải quyết bồi thường, 

xem xét trách nhiệm hoàn trả, xử lý kỷ luật (nếu có) đối với người thi hành 

công vụ gây thiệt hại theo quy định của Luật TNBTCNN và các văn bản 

hướng dẫn thi hành 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành 

phố và cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

8. Xây dựng văn bản phối hợp liên ngành về công tác bồi thường nhà 

nước  

Xây dựng văn bản phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi 

thường nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án và các cơ quan 

có liên quan trong công tác quản lý nhà nước trong phạm vi quản lý của tỉnh theo 

hướng dẫn tại Công văn số 4131/BTP-BTNN của Bộ Tư pháp. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành 

phố và cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023. 

9. Tổ chức thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện 

công tác bồi thường nhà nước theo Quyết định số 3062/QĐ-BTP ngày 

11/12/2019 của Bộ Tư pháp ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện 

công tác bồi thường nhà nước 

Hàng năm, thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện quản 

lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trên cơ sở các tài liệu kiểm chứng 

đã thu thập được (như: Báo cáo, kế hoạch, thông báo, quyết định, công văn… 

hoặc nội dung giải trình), hoàn thiện Bảng chấm điểm gửi Bộ Tư pháp. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành 

phố và cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 08/12/2023. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tư pháp 

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác 

bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án theo quy 

định của pháp luật. 

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan triển 

khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước theo nội dung của Kế hoạch này. 

- Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả công tác bồi thường nhà 

nước tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp. 
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2. Sở Tài chính 

- Hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp 

huyện lập dự toán kinh phí bồi thường nhà nước năm 2023 theo quy định pháp luật. 

- Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện tốt các nội dung được nêu 

trong Kế hoạch này. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời đưa tin, bài, các chuyên 

trang, chuyên mục để phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung Luật TNBTCNN 

năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

4. Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật TNBTCNN năm 

2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức và 

nhân dân. 

- Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện tốt các nội dung được nêu 

trong Kế hoạch này. 

5. Đề nghị Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân 

dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bồi 

thường nhà nước trong hoạt động tố tụng, thi hành án trong cơ quan, đơn vị. 

- Chủ động, phối hợp chặt chẽ với cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà 

nước thực hiện công tác bồi thường nhà nước theo quy định. 

6. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện các nội dung Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách 

nhà nước theo quy định của pháp luật. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên năm 2023, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực 

hiện. Trong quá trình thực hiện, khi có vướng mắc, khó khăn, các cơ quan, đơn vị 

kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Bô ̣Tư pháp; 
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- VKSND tỉnh, TAND tỉnh, Cục THADS tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

              

 
Hồ Thị Nguyên Thảo 
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